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Zadanie domowe 7.2D – rozwiązanie
zad7 2d.pro
 1 pro zad7_2d 
 2 
 3   nc_tmin_1948 = obj_new('netcdf', 'tmin_daily_1948-1948.nc')
 4   nc_tmin_2006 = obj_new('netcdf', 'tmin_daily_2006-2006.nc')
 5 
 6   lon = nc_tmin_1948->var_get('longitude')
 7   lat = nc_tmin_1948->var_get('latitude')
 8 
 9   tmin_1948_320 = nc_tmin_1948->var_getSlab('tmin', time=320) - 273.15
10   tmin_2006_320 = nc_tmin_2006->var_getSlab('tmin', time=320) - 273.15
11 
12   lev = 5 * (dindgen(7) - 3)
13 
14   set_plot, 'ps'
15 
16   device, filename='tmin_1948.ps'
17   map_set, limit=[40, 5, 60, 30], /lambert, title="listopad 1948 (dane z http://hydrology.princeton.edu/)"
18   contour, tmin_1948_320, lon, lat, /overplot, /fill, levels=lev
19   contour, tmin_1948_320, lon, lat, /overplot, c_charsize=2, levels=lev
20   map_continents, /coasts, /countries, mlinethick=4
21   map_grid, /label, latlab=30, lonlab=60
22   device, /close
23 
24   device, filename='tmin_2006.ps'
25   map_set, limit=[40, 5, 60, 30], /lambert, title="listopad 2006 (dane z http://hydrology.princeton.edu/)"
26   contour, tmin_2006_320, lon, lat, /overplot, /fill, levels=lev
27   contour, tmin_2006_320, lon, lat, /overplot, c_charsize=2, levels=lev
28   map_continents, /coasts, /countries, mlinethick=4
29   map_grid, /label, latlab=30, lonlab=60
30   device, /close
31 
32 end
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Zadanie 8.1 – polecenia i wykres

Wykreślenie mapy rozkładu parametru analizowanego
w zadaniu 7.2D dla całej Ziemi dla kilku różnych
siatek, np.

1, 0◦ × 1, 0◦ (dane wejściowe)
4, 0◦ × 4, 0◦ (360× 180 ; 90× 45)
8, 0◦ × 4, 0◦ (360× 180 ; 45× 45)
. . .

Aproksymację wartości w węzłach siatki można
uzyskać, dla powyższych przypadków, stosując
funkcję rebin()



Ćwiczenia 08

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadanie 7.2D
rozwiązanie

Zadanie 8.1
polecenia

rozwiązanie

Zadanie 8.2D
polecenia

szkic kodu i mapa

GDL
rebin()

UNIX
gzip, gunzip, zcat,
zless, zmore

cat, tac, head, tail

ncftp

cp, ln, mkdir, mv,
rm, tree, touch

more, less, most

|, >, >>, <, tee

Zadanie 8.1 – przykładowe rozwiązanie
zad8 1.pro
 1 pro zad8_1
 2 
 3   nc_tmin_1948 = obj_new('netcdf', 'tmin_daily_1948-1948.nc')
 4 
 5   lon_360 = nc_tmin_1948->var_get('longitude')
 6   lon_90 = rebin(lon_360, 90)
 7   lon_45 = rebin(lon_360, 45)
 8 
 9   lat_180 = nc_tmin_1948->var_get('latitude')
10   lat_45 = rebin(lat_180, 45)
11 
12   val_360x180 = nc_tmin_1948->var_getSlab('tmin', time=320) - 273.15
13   val_90x45 = rebin(val_360x180, 90, 45)
14   val_45x45 = rebin(val_360x180, 45, 45)
15 
16   lev = 8 * (dindgen(7) - 3)
17  
18   map_set, 0, 180, /aitoff, title='360 x 180'
19   contour, val_360x180, lon_360, lat_180, /overplot, levels=lev, /fill
20   contour, val_360x180, lon_360, lat_180, /overplot, levels=lev, c_charsize=1
21   map_continents, mlinethick=2
22   map_grid, glinethick=4, glinestyle=0
23 
24   map_set, 0, 180, /aitoff, /advance, title='90 x 45'
25   contour, val_90x45, lon_90, lat_45, /overplot, levels=lev, /fill
26   map_continents, mlinethick=2
27   contour, val_90x45, lon_90, lat_45, /overplot, levels=lev
28   map_grid, glinethick=4, glinestyle=0
29 
30   map_set, 0, 180, /aitoff, /advance, title='45 x 45'
31   contour, val_45x45, lon_45, lat_45, /overplot, levels=lev, /fill
32   map_continents, mlinethick=2
33   contour, val_45x45, lon_45, lat_45, /overplot, levels=lev
34   map_grid, glinethick=4, glinestyle=0
35 
36 end
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Zadanie 8.2D – polecenia na ćwiczenia (1/2)

 

Information

Metadata

Interpolated Data

Data Selection

Metadata

All data

Subset

Interpolated data

All data

One drifter

Subset

Additional Resources

Global Drifter Program

MEDS

NODC - GTSPP

Contact

Contact Information

To FTP the all data files (ASCII text ASCII compressed format):

Login as an 'anonymous'user to ftp.aoml.noaa.gov and proceed as follows:

At the system (e.g. unix) prompt enter commands shown after the ftp prompt

(ftp>).

unix> ftp ftp.aoml.noaa.gov

ftp> binary

ftp> cd phod/pub/buoydata

ftp> prompt off

ftp> mget *

ftp> quit

All the drifter data is broken into two smaller files for easier downloading and

updating.

The file "buoydata_1_5000.dat-gz" contains data from the earliest 5000 drifters. It

is not updated: if you have downloaded this file before, you do not need to

download it again.

The file "buoydata_5000_MMMYY.dat-gz" contains the updated data, through

month MMM of year YY.

These data files are accompanied by metadata directory files containing

deployment time and position, drogue off date, last time and position, death

code, etc. for each drifter. The directory file for the drifters in

"buoydata_1_5000.dat-gz" is called "dirfl_1_5000.dat". You only need to

download this file once. The directory file for "buoydata_5000_MMMYY.dat-gz" is

called "dirfl_5001_MMMYY.dat". This file is updated each time the data base is

updated.

For more information, click here.

Last modified on July 23, 2008 02:50:11pm

Environmental Data Server

Global Lagrangian Drifter Data

Data Selection
NOAA Home AOML Home AOML/ENVIDS Data Available GLD Interpolated-All

FTP Instructions for Downloading the Entire Data Set:

NOAA Home AOML Home Disclaimer Contact

zapoznanie się z instrukcjami pobierania danych z globalnej sieci dryfterów
na stronach NOAA, pobranie i przejrzenie (zmore itp.) tych danych.

http://www.aoml.noaa.gov/envids/gld/FtpInterpolatedInstructions.php
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Zadanie 8.2D – polecenia do domu (2/2)

przygotowanie szkicu algorytmu (w „pseudokodzie”), który na podstawie
danych z dryfterów, wyliczy średnie miesięczne temperatur dla całego
obszaru Ziem, na siatce 1◦ × 1◦;

przygotowanie (np. na wzór plików z Princeton) opisu struktury pliku

netCDF, do którego zapiszemy na następnych zajęciach wyniki powyższych

obliczeń, zawierającego:

listę nazw, typów i rozmiarów wymiarów,
listę nazw i typów zmiennych oraz informacje na jakich wymiarach są
zdefiniowane,
listę atrybutów globalnych,
listę atrybutów zmiennych.

Polecam zapoznanie się z artykułem „Writing NetCDF Files: Best Practices” na

stronach UNIDATA – organizacji rozwijającej format netCDF.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudokod
http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/BestPractices.html
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GDL: funkcja rebin()

rebin() – skaluje rozmiary tablicy, o czynnik całkowity, wypełniając ją wartościami
aproksymowanymi

tablica wynikowa A = rebin(tablica wejściowa N, A)

tablica wynikowa AxB = rebin(tablica wejściowa NxM, A, B)

. . .

Przy zwiększaniu, wymiar tablicy wynikowej musi być całkowitą wielokrotnością wymiaru tablicy wejściowej.
Przy zmniejszaniu, wymiar tablicy wejściowej musi być wielokrotnością wymiaru tablicy wynikowej. Domyślnie

aproksymacja poprzez interpolację dwuliniową (przy zwiększaniu rozmiaru) lub poprzez uśrednianie sąsiednich
wartości (przy zmniejszaniu rozmiaru). Wywołanie funkcji z flagą /sample powoduje aproksymowanie
wartością najbliższego sąsiada (niższa jakość wyniku, krótszy czas obliczeń). Uwaga na ostatni element

tablicy wynikowej – rebin nie ekstrapoluje! (patrz przykład poniżej)

przykład użycia
GDL> a = findgen(2)
GDL> print, a
0.00000 1.00000
GDL> print, rebin(a, 4)
0.00000 0.50000 1.00000 1.00000
GDL> print, rebin(a, 4, /sample)
0.00000 0.00000 1.00000 1.00000
GDL> print, rebin(a, 1)
0.50000
GDL> print, rebin(a, 1, /sample)
0.00000

zasada działania

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/REBIN.html
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narzędzia UNIXowe: gzip, gunzip, zcat, zless, zmore

gzip, gunzip – bezstratna kompresja i dekompresja plików algorytmem Lempel-Ziv

man gzip
gzip PLIK kompresuje PLIK do PLIK.gz
gzip -N PLIK kompresuje PLIK do PLIK.gz, używając zadanego stopnia kompresji:
1 – najszybciej, mały stopień kompresji;
9 – najwolniej, duży stopień kompresji

gunzip PLIK.gz dekompresuje PLIK.gz do PLIK

zcat, zless, zmore – wgląd do skompresowanych plików (bez dekopresji całości)

man zcat
zcat PLIK.gz zawartość pliku jest dekompresowana na standardowe wyjście

man zmore
zmore PLIK.gz zawartość pliku jest dekompresowana i | more

man zless
zless PLIK.gz j.w. z less

bzip2, bunzip2, bzcat, bzmore, bzless – j.w. przy użyciu algorytmu bzip2

man bzip2
man bzless

http://pl.wikipedia.org/wiki/LZ77
http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2
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narzędzia UNIXowe: cat, tac, head i tail
cat – przekazuje na standardowe wyjście zawartość pliku

tac – działa jak cat, ale odwraca kolejność linii

head – przekazuje na standardowe wyjście zadaną (domyślnie 10) ilość
początkowych linii/bajtów standardowego wejścia/pliku

man head
head PLIK
head -N LINII PLIK
head -c N BAJTÓW PLIK
. . . | head

tail – przekazuje na standardowe wyjście zadaną (domyślnie 10) ilość końcowych
linii/bajtów standardowego wejścia/pliku

man tail
tail PLIK
tail -N LINII PLIK
tail -c N BAJTÓW PLIK
. . . | tail
tail -f nie kończy działania po napotkaniu na koniec pliku – czeka na nowe dane

przykład użycia

$ zcat PLIK.gz | head -100 > KRÓTKI PLIK
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narzędzia UNIXowe: ncftp
ncftp – klient FTP (File Transfer Protocol)

$ man ncftp
$ ncftp nazwa serwera
$ ncftp ftp://nazwa użytkownika@nazwa serwera

wybrane polecenia trybu interaktywnego (działa uzupełnianie TAB!)

help polecenie wyświetla instrukcję obsługi polecenia podanego w argumencie
(wywołane bez argumentu wyświetla listę poleceń)

cd ścieżka przechodzi do podanego w argumencie katalgu na zdalnej
maszynie

ls ścieżka wyświetla zawartości katalogu na zdalnej maszynie (aktualnego
katalogu przy wywołaniu bez argumentu)

pwd podaje ścieżkę aktualnego katalogu na zdalnej maszynie

mkdir ścieżka tworzy katalog na zdalnej maszynie

rename ś stara ś nowa zmienia nazwę plików na zdalnej maszynie (składnia mv)

get ś zdalna pobiera pliki ze zdalnej maszyny do aktualnego katalogu na
lokalnej maszynie

put ś lokalna wysyła pliki z lokalnej maszyny na zdalną maszynę

quit rozłącza połączenie i zakańcza program

lcd, lls, lpwd, lmkdir, lrename odpowiedniki powyższych poleceń dot. lokalnego
systemu plików
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narzędzia: cp, ln, mkdir, mv, rm, tree, touch

cp – kopiuje pliki i katalogi

cp ŚCIEŻKA Z ŚCIEŻKA DO
cp PLIK 1 PLIK 2 . . . KATALOG kopiuje pliki do katalogu
cp -R KATALOG 1 KATALOG 2 kopiuje katalog wraz z zawartością

ln – tworzy dowiązania

ln CEL DOWIĄZANIA ŚCIEŻKA DOWIĄZANIA tworzy dowiązanie twarde, nierozróżnialne z plikiem
docelowym, który musi znajdować się w tym samym systemie plików (tylko dla plików, z wyjątkiem „.” i „..”)
ln -s CEL DOWIĄZANIA ŚCIEŻKA DOWIĄZANIA tworzy dowiązanie symboliczne – działa niezależnie od
lokalizacji i rodzaju celu

mkdir – tworzy katalog podany w argumencie (z opjcą „-p” tworzy również katalogi „po drodze” i nie
zgłasza błędu, gdy katalog już istnieje)

mv – przenosi pliki i katalogi (dane są przenoszone tylko gdy operacja obejmuje różne systemy plików)

mv ŚCIEŻKA Z ŚCIEŻKA DO
mv PLIK 1 PLIK 2 . . . KATALOG przenosi pliki do katalogu
mv KATALOG 1 KATALOG 2 przenosi katalog wraz z zawartością

rm – usuwa pliki i katalogi o ścieżkach podanych w argumentach (z opcją -r działa rekursywnie)

tree – wyświetla wizualizację „ASCII-art” drzewa systemu plików poczynając od ścieżki zadanej w argumencie

touch – ustala daty skojarzone z plikiem (domyślnie datę dostępu na aktualną), gdy plik nie istnieje tworzy go

. . . RTFM :)
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narzędzia do stronicowania: more, less, most
less – pozwala na przeglądanie zawartości pliku (lub standardowego wejścia),
domyślna przeglądarka podręcznika systemowego „man”

man less
less PLIK
. . . | less

wybrane polecenia less

N Shift-G przejście do linii N lub końca pliku gdy N nie podane
(tak jak w VIMie!)

/CIĄG wyszukanie CIĄGu znaków w pliku, „n” powoduje przejście do
kolejnego wystąpienia (tak jak w VIMie!)

spacja przejście do następnej „strony”

q wyjście z programu (działa też „:q” – tak jak w VIMie!)

more – narzędzie podobne, ale prostsze od less

man more
. . .

most – narzędzie podobne, ale bardziej złożone od less

man most
. . .
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obsługa strumieni standardowych w bashu

standardowe wejście /dev/stdin, (0), domyślnie pobierane z klawiatury

standardowe wyjście /dev/stdout, (1), domyślnie wysyłane na ekran

standardowy strumień błędu /dev/stderr, (2), domyślnie wysyłane na ekran

przykłady

$ cat PLIK | less równoważne „less PLIK”

$ zcat PLIK.gz | head -1000 > PLIK dekompresja i zapis pierwszych 1000 linii do
PLIK

$ zcat PLIK.gz | head -2000 | tail -1000 >> PLIK dekompresja linii 1001-2000 i
dopisanie do PLIK

$ program 2>/dev/null uruchomienie programu z przekierowaniem komunikatów
o błędach do „/dev/null”

$ gdl 2>/dev/stdout | tee gdl.log zapis „ w tle” standardowego wyjścia i
komunikatów o błędach GDLa do pliku gdl.log

$ gnuplot < PLIK.gpi przekazanie zawartości PLIK.gpi na standardowe wejście
gnuplota, w tym przypadku równoważne z „$ gnuplot PLIK.gpi”
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